
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE -  PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA -  10 QUESTÕES

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 8. 

Texto I

Repórter Policial

1 [...] O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial,
2 imposta pela contingência: quanto mais cocoroca, melhor. Assim como o locutor esportivo jamais
3 chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa
4 classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É
5 nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte,
6 conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai pro nosocômio.

7 E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possam
8 ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de
9 testemunha-chave. Suspeito é "Mister X", advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é

10 naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada a vítima de um crime — de costas ou de
11 barriga pra baixo — fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito
12 ventral.

13 Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo
14 mundo se veste, tirante a Luz del Fuego, mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia
15 ignora o verbo comum e mete lá: "A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom". Eis,
16 portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. Como os
17 locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos
18 outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a
19 perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia
20 seguinte tá lá: "Suíno atacou comerciário" [...].

____________________________ (PONTE PRETA, Stanislaw. Dois amigos e um chato. São Paulo: Moderna, 1986. p. 43-44.)

1a QUESTÃO. No Texto I, o autor

A) critica o modo como o repórter policial nomeia tudo o que se relaciona à própria profissão.
B) destaca o conhecimento do repórter policial sobre os crimes violentos.
C) elogia o vocabulário utilizado pelo locutor esportivo para narrar uma briga.
D) critica o comportamento do repórter policial, por considerar que esse não mantém uma atitude 

profissional, independentemente da situação.
E) exalta o repórter policial e o locutor esportivo, por serem profissões similares.

2a QUESTÃO. A respeito das reportagens produzidas por repórteres policiais, o autor do texto

A) recomenda a sua leitura, pois essas reportagens sempre mantêm a imparcialidade na transmissão 
dos fatos.

B) afirma que o uso da linguagem formal é característica presente nessas reportagens.
C) evidencia o rebuscamento da linguagem utilizada pelos repórteres policiais ao noticiarem tragédias.
D) destaca que a distorção da verdade, em reportagens trágicas ou violentas, serve para enganar a 

polícia.
E) exalta o uso de uma linguagem difícil, por se tratar de notícias imprescindíveis e de grande 

repercussão.
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3a QUESTÃO. No texto, o uso da expressão "entortado literário” (linha 3) denota que, para o autor,

A) a escrita do repórter policial é carregada de linguagem poética.
B) a reportagem policial assemelha-se aos escritos exclusivamente literários.
C) o repórter policial faz uso de palavras que nunca existiram.
D) o uso de termos incomuns prejudica a leitura do texto do repórter policial.
E) a literatura ficcional necessariamente integra as notícias policiais.

4a QUESTÃO. No texto, o uso da expressão "imprensa sangrenta” (linha 13) denota que, para o 
autor,

A) as manchetes policiais só consideram os mínimos detalhes dos crimes.
B) a imprensa não perde a oportunidade de relatar imparcialmente os fatos.
C) as notícias são veiculadas com o objetivo principal de enganar o espectador.
D) as reportagens policiais geralmente enfatizam o aspecto trágico dos fatos.
E) os repórteres são responsáveis pela execução dos fatos narrados.

5a QUESTÃO. No excerto "Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no 
noticiário policial” (linhas 15-16), o verbo "morar” é empregado no sentido

A) literal.
B) hiperbólico.
C) denotativo.
D) comparativo.
E) pejorativo.

6a QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais empregados no 
texto.

I. O termo "que” (linha 4) refere-se a "os” (linha 4).
II. O termo "-la” (linha 8) refere-se a "polícia” (linha 7).
III. O termo "destas” (linha 11) refere-se a "declarações” (linha 7).
IV. O termo "lá” (linha 15) refere-se a "vítima” (linha 14).

É CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas
D) III, apenas.
E) IV, apenas.
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7a QUESTÃO. Ao se referir ao grupo de pessoas que "nasceram para complicar a vida da gente” 
(linha 18), o autor do texto NÃO INCLUI entre essas:

A) os locutores esportivos.
B) os marinheiros navais.
C) os guardas de trânsito.
D) as mulheres dos outros.
E) os repórteres policiais.

8a QUESTÃO. No excerto "Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu” 
(linha 13), a expressão "pela imprensa sangrenta” exerce a mesma função sintático-semântica do trecho 
destacado em:

A) O bandido preso pela denúncia anônima recebeu um castigo.
B) Aquela porta trocada pela janela ampla deixou a sala mais arejada.
C) A modelo exposta pela foto comprometedora ficou sem ação.
D) O garoto encontrado pela secretária executiva era filho do diretor.
E) O cofre escondido pela pintura famosa passou despercebido.

Leia o texto a seguir e responda às questões 9 e 10. 

Texto II

www.hortHruti.com.tir

Disponível em:< http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/cascas/>. Acesso em: 3 out. 2017.

9a QUESTÃO. Na peça publicitária acima, o uso da intertextualidade é evidenciado pela presença de
uma

A) paródia que remete à revista "Caras”, cuja característica marcante é o uso de fotos de 
personalidades acompanhadas de uma declaração.

B) anáfora indireta, em que um referente novo é apresentado como se fosse já conhecido.
C) epígrafe, pois fica evidente que a palavra "aperto”, no texto, relaciona-se às apalpadelas dos 

clientes durante a escolha das frutas.
D) introdução referencial, já que as imagens e as palavras do texto não se conectam e precisam de 

ancoragem externa para fazer sentido.
E) concordância associativa, por meio da qual a relação entre o limão e suas cascas gera inferências 

sobre as frutas.
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10a QUESTÃO. Para produzir o efeito de "animar” o limão, que é um objeto inanimado, a peça
publicitária utiliza

A) verbos e pronomes em primeira pessoa -  "já passei muito aperto na minha vida” -  que são a única 
forma de se garantir o efeito de animação.

B) o elemento "aqui”, que indica o local onde o limão é encontrado.
C) a referência a uma parte do limão -  "cascas” -  para remeter à dificuldade de se consumir essa 

fruta.
D) a estratégia discursiva de atribuir ao limão uma ação típica de seres humanos: "desabafa”.
E) os recursos visuais relacionados a frutas: por isso uma maçã no canto inferior direito da peça 

publicitária.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO -  10 QUESTÕES

11a QUESTÃO. Lucas e Mateus foram a uma loja para, cada um, comprar uma bola de um mesmo 
tipo, cujo preço era um número inteiro de reais. Porém, faltavam R$ 20,00 para Lucas e R$ 25,00 para 
Mateus para que cada um tivesse a quantia necessária para a compra. Os dois resolveram juntar as 
quantias de dinheiro que tinham e comprar uma única bola. Mesmo assim, a quantia total não era o 
suficiente para comprar nem uma bola. É CORRETO afirmar que o maior valor possível para o preço da 
bola é um inteiro

A) maior do que 29 e menor do que 35.
B) maior do que 34 e menor do que 40.
C) maior do que 39 e menor do que 45.
D) maior do que 44 e menor do que 50.
E) maior do que 49.

12a QUESTÃO. Em um guarda-roupa há, exclusivamente, seis peças: uma blusa azul, uma blusa 
marrom, uma blusa preta, uma saia azul, uma saia marrom e uma saia preta. Paula, Luciana e Renata 
foram juntas a uma festa e escolheram, cada uma, uma blusa e uma saia, nesse guarda-roupa, para 
vestirem. A blusa de Renata era azul, mas sua saia não era azul. A blusa de Luciana não era preta. A 
blusa e a saia de Paula eram da mesma cor. As cores das saias de Luciana e Renata eram, 
respectivamente:

A) marrom e preta.
B) azul e marrom.
C) azul e preta.
D) preta e marrom.
E) preta e preta.

13a QUESTÃO. No regime de juros simples, os juros em cada período de tempo são calculados sobre 
o capital inicial. Um capital inicial C0 foi aplicado a juros simples de 3% ao mês. Se Cn é o montante 
quando decorridos n meses, o menor valor inteiro para n, tal que Cn seja maior que o dobro de C0, é

A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
E) 38
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14a QUESTÃO. Considere n números xí ,x2, ...,xn, em que xí < x 2 < - - - < x n. A mediana desses 
números é igual a x(n+íy 2, se n for ímpar, e é igual à média aritmética de xn/2 e x(n+2y 2, se n for par. 
Uma prova composta por 5 questões foi aplicada a uma turma de 24 alunos. A tabela seguinte relaciona 
o número de acertos obtidos na prova com o número de alunos que obtiveram esse número de acertos.

Número de acertos Número de alunos
0 4
1 5
2 4
3 3
4 5
5 3

A penúltima linha da tabela acima, por exemplo, indica que 5 alunos tiveram, cada um, um total de 4 
acertos na prova. A mediana dos números de acertos é igual a

A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3
E) 3,5

15a QUESTÃO. Uma determinada família é composta por pai, por mãe e por seis filhos. Eles possuem 
um automóvel de oito lugares, sendo que dois lugares estão em dois bancos dianteiros, um do motorista 
e o outro do carona, e os demais lugares em dois bancos traseiros. Eles viajarão no automóvel, e o pai 
e a mãe necessariamente ocuparão um dos dois bancos dianteiros. O número de maneiras de dispor os 
membros da família nos lugares do automóvel é igual a

A) 1440
B) 1480
C) 1520
D) 1560
E) 1600

16a QUESTÃO. Marcos, João e Pedro são vendedores de pipoca. Juntos, resolveram comprar um 
carrinho de pipoca que custa R$ 2190,00. Marcos pagou R$ 390,00, João pagou R$ 750,00 e Pedro 
pagou o restante. Eles combinaram que o número de dias em que cada um poderia usar o carrinho de 
pipoca deveria ser diretamente proporcional ao valor que cada um pagou para comprá-lo. Em um ano 
de 365 dias, o número de dias em que Pedro poderá usar o carrinho é igual a

A) 123
B) 175
C) 197
D) 212
E) 234
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17a QUESTÃO. Uma solução A de álcool e água tem volume de álcool igual a 30% do volume total. 
Uma solução B de álcool e água tem volume de álcool igual a 5% do volume total. Ao se misturarem 
essas duas soluções, deseja-se produzir 10 litros de uma nova solução que tenha volume de álcool 
igual a 10% do volume total. O volume, em litros, da solução B que deve ser usado na mistura é igual a

A) 6,5
B) 7
C) 7,5
D) 8
E) 8,5

18a QUESTÃO. Uma empresa tem 6500 funcionários. Dentre esses funcionários, 3310 são homens, 
2120 são capixabas e 1250 são homens capixabas. O número de funcionários da empresa que são 
mulheres, mas não são capixabas, é igual a

A) 1890
B) 1980
C) 2150
D) 2320
E) 2410

19a QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas,

• todas as pessoas que praticam futebol também praticam natação,
• algumas pessoas que praticam tênis também praticam futebol,
• algumas pessoas que praticam tênis não praticam natação.

É CORRETO afirmar que no grupo

A) todas as pessoas que praticam natação também praticam tênis.
B) todas as pessoas que praticam futebol também praticam tênis.
C) algumas pessoas que praticam natação não praticam futebol.
D) algumas pessoas que praticam natação não praticam tênis.
E) algumas pessoas que praticam tênis não praticam futebol.

20a QUESTÃO. O valor de mercado de um automóvel diminui 10% ao ano. A cada 10 anos, o valor de 
mercado do automóvel tem uma redução de

A)

B)

C)

D)

E)

101 -91
10"

1011- 910 
10#

1011-9#

%

%

10#
1011- 1 

10#
1Q20-1 
1010

%

%

%
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INFORMÁTICA -  05 QUESTÕES

21a QUESTÃO. Daniel Hayashida Simão (2013), em "Introdução à Informática -  Desvendando o 
Universo da Computação”, classifica os componentes de um computador em quatro categorias: 
componentes internos de hardware, dispositivos de entrada e saída, software e dispositivos externos de 
armazenamento. São exemplos de componentes dessas quatro categorias, respectivamente, na ordem 
apresentada acima:

A) processador, entrada HDMI, processador de texto e disco rígido externo.
B) placa de vídeo, mouse, sistema operacional e pen drive.
C) memória RAM, microfone, webcam e cartão de memória.
D) scanner, monitor, editor de planilhas e DVD.
E) placa-mãe, impressora, editor de apresentações e memória cache.

22a QUESTÃO. O Windows 10 reintroduziu o botão "Iniciar”, que havia sido removido em versões 
anteriores do sistema operacional. Por meio do botão "Iniciar”, é possível abrir programas instalados no 
Windows 10 e ter acesso a outras funcionalidades desse sistema. NÃO é uma funcionalidade acionada 
por meio do botão "Iniciar” do Windows 10:

A) desinstalar programas.
B) ocultar um programa listado.
C) mostrar ou ocultar arquivos frequentemente utilizados.
D) instalar programas.
E) desligar o serviço do computador.

23a QUESTÃO. Nas configurações do sistema do Ubuntu Linux 16.04.2 LTS, o item que permite que o 
usuário escolha entre clonar ou estender sua área de trabalho ao conectar seu computador a um outro 
dispositivo de vídeo, como por exemplo a um projetor, é:

A) aparência.
B) brilho e bloqueio
C) cor.
D) acessibilidade.
E) monitores.
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24a QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, ao clicar o botão “Ortografia e Gramática”, do grupo "Revisão 
de Texto” na guia “REVISÃO”, o painel de tarefas “Ortografia” é exibido. Esse painel indica as palavras 
não reconhecidas pelo corretor ortográfico, e possibilita, assim, ao usuário algumas ações em relação a 
cada palavra, por meio de botões presentes no painel. Sobre os botões presentes no painel de tarefas 
“Ortografia”, é INCORRETO afirmar:

A) Clicar o botão “Ignorar Tudo” faz com que o Microsoft Word 2013 nunca mais indique a palavra em 
questão como não reconhecida, porém não a adiciona ao dicionário.

B) Clicar o botão “Ignorar” não faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e 
também não a corrige, mantendo-a como está no documento.

C) Clicar o botão “Adicionar” faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e, por 
conseguinte, ela não será mais indicada como não reconhecida.

D) Clicar o botão “Alterar” faz com que a palavra em questão seja substituída pela palavra escolhida 
na lista “Sugestões”, também presente no painel de tarefas “Ortografia”.

E) Clicar o botão “Alterar Tudo” faz com que todas as ocorrências da palavra em questão sejam 
substituídas, no texto, pela palavra escolhida na lista “Sugestões”, também presente no painel de 
tarefas “Ortografia”.

25a QUESTÃO. No Microsoft Excel 2013, ao se selecionar uma célula que contenha um valor numérico 
e clicar o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Número” na 
guia “PÁGINA INICIAL”, abre-se a caixa de diálogo “Formatar Células”. Considere as seguintes 
afirmativas a seguir sobre o formato de número “Porcentagem”, disponível nessa caixa de diálogo:

I. Utilizar “Porcentagem” faz com que o valor da célula formatada seja multiplicado por 100.
II. Utilizar “Porcentagem” faz com que o símbolo de porcentagem “%” seja exibido na célula 

formatada.
III. É possível especificar o número de casas decimais que se deseja usar na célula formatada.
IV. É possível especificar a utilização do separador de milhar.
V. É possível especificar o modo de exibição dos números negativos.

É CORRETO o que se afirma em:

A) I, II, III e V, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II, III e V, apenas.
E) II, III, IV e V, apenas
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LEGISLAÇÃO -  05 QUESTÕES

26a QUESTÃO. Sobre os Conselhos Superiores da UFES, analise as afirmativas abaixo:

I. O Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo em matéria de política 
universitária e administrativa, financeira, estudantil e de planejamento.

II. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão central com funções consultivas e de 
aconselhamentos ao Reitor da UFES, sem caráter deliberativo.

III. O Conselho de Curadores é o órgão consultivo e deliberativo, em matéria de fiscalização 
econômico-financeira da universidade.

É CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas
E) I, II e III.

27a QUESTÃO. Sobre os Centros Universitários da UFES, nos termos dos artigos 18 a 23 do
Regimento Geral da UFES, é INCORRETO afirmar:

A) Os Centros Universitários são subordinados ao Reitor.
B) Os Centros Universitários são as unidades de ensino, de pesquisa e de extensão, em seus 

respectivos campos de conhecimento.
C) Todo Centro Universitário da UFES é composto por uma Diretoria, dentre outros órgãos.
D) O Centro Tecnológico é uma unidade de ensino profissional e de pesquisa aplicada.
E) Os Centros Universitários não podem executar atividades de extensão, pois essas são exclusivas 

da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

28a QUESTÃO. Sobre o pedido de acesso à informação previsto na Lei n°. 12.527/2011, é CORRETO
afirmar:

A) Em casos de informações de acesso irrestrito, admite-se pedido de informação anônimo, via correio 
eletrônico sem identificação.

B) O pedido de acesso à informação deve conter justificativa do requerente, demonstrando interesse 
legítimo nas informações a serem prestadas.

C) A informação armazenada em formato digital deve ser fornecida ao requerente em via impressa.
D) Quando os órgãos e entidades do poder público dispuserem de sítios oficiais na internet, não 

poderão restringir que os pedidos de acesso à informação sejam feitos somente por meio de via 
escrita protocolada.

E) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução 
de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.
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29a QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, aprovado por meio do Decreto n°. 1.171/1994, NÃO constitui dever do servidor
público

A) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética e estimular 
o seu integral cumprimento.

B) retirar da repartição pública e guardar em sua residência bem pertencente ao patrimônio público 
que possa ser deteriorado.

C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva.

D) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer 
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições.

E) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem comum.

30a QUESTÃO. Sobre o Incentivo à Qualificação do servidor, previsto na Lei n° 11.091/2005, é
CORRETO afirmar:

A) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos 
proventos de aposentadoria e à pensão.

B) O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando 
os certificados, considerados para a sua concessão, tiverem sido obtidos há mais de dois anos, 
contados da data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.

C) A aquisição de título em área de conhecimento, com relação direta ao ambiente organizacional de 
atuação do servidor, ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação do que a 
aquisição do título em área de conhecimento com relação indireta a esse ambiente.

D) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são incorporados à aposentadoria, mas não à pensão, 
já que a pensão se restringe ao vencimento básico do servidor falecido.

E) Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, a definição das áreas de conhecimento 
relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de 
validação dos certificados e títulos levará em consideração os Códigos de Área do Conhecimento 
fixados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -  30 QUESTÕES

31a QUESTÃO. Relacione os fatos contábeis apresentados na Coluna I às suas respectivas 
categorias apresentadas na Coluna II.

COLUNA I COLUNA II

( ) Compra de imobilizado, parte à vista e (1) Permutativo
parte a prazo.

(2) Modificativo aumentativo
( ) Pagamento de uma duplicata com 

desconto de 10%. (3) Modificativo diminutivo

( ) Venda de mercadorias a prazo. (4) Misto aumentativo

(5) Misto diminutivo

A sequência numérica CORRETA que preenche os parênteses da Coluna I, de cima para baixo, é

A) 1, 4, 2.
B) 5, 2, 2.
C) 1, 2, 2.
D) 5, 4, 4.
E) 3, 3, 1.

32a QUESTÃO.____________________________________________________________________
"As características qualitativas da informação contábil-financeira útil devem ser aplicadas à 
informação contábil-financeira, fornecida pelas demonstrações contábeis, assim como à informação 
contábil-financeira, fornecida por outros meios.”

(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Conceituai Básico CPC 00 (R1): Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. Brasília: CPC, 2011. Disponível em:<www.cpc.org.br>. 
Acesso em: 10 out. 2017).

São características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira útil:

A) relevância e comparabilidade.
B) continuidade, relevância e tempestividade.
C) comparabilidade, verificabilidade e compreensibilidade.
D) relevância e representação fidedigna.
E) comparabilidade e verificabilidade.
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33a QUESTÃO. A empresa Jacarandá Ltda. apresentou em seu patrimônio os seguintes saldos 
contábeis ao final do exercício de 2016:

- Caixa: R$ 800.000,00.
- Fornecedores: R$ 250.000,00.
- Capital Social: R$ 550.000,00.

Durante o mês de janeiro de 2017, foram realizadas pela empresa as seguintes operações:

I. Aquisição, à vista, de mercadorias para revenda: R$ 100.000,00.
II. Aquisição, à vista, de imobilizado: R$ 200.000,00.
III. Venda, a prazo, de 50% do estoque de mercadorias: R$ 80.000,00.
IV. Pagamento de despesas administrativas: R$ 20.000,00.

Com base nas informações acima e desconsiderando a incidência de tributos sobre as operações, o 
valor do Patrimônio Líquido da empresa Jacarandá Ltda., após as operações realizadas em janeiro 
de 2017, será

A) R$ 810.000,00.
B) R$ 530.000,00.
C) R$ 580.000,00.
D) R$ 560.000,00.
E) R$ 480.000,00.

34a QUESTÃO. Considere as seguintes receitas e despesas da Cia Vale das Araras, referentes ao 
mês de dezembro de 2013:

I. Receita de dezembro/2013, recebida em janeiro/2014: R$ 60,00.

II. Receita de janeiro/2014, recebida em dezembro/2013: R$ 120,00.

III. Despesa de dezembro/2013, paga em janeiro/2014: R$ 92,00.

IV. Despesa de janeiro/2014, paga em dezembro/2013: R$ 104,00.

V. Despesa de dezembro/2013, paga em dezembro/2013: R$ 100,00.
VI. Receita de dezembro/2013, recebida em dezembro/2013: R$ 108,00.

Com base nas informações acima, o resultado referente ao mês de dezembro de 2013, de acordo 
com o regime de competência da Cia Vale das Araras, foi

A) prejuízo de R$ 8,00.
B) lucro de R$ 24,00.
C) prejuízo de R$ 24,00.
D) lucro de R$ 76,00.
E) lucro de R$ 16,00.
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35a QUESTÃO. Ao final do exercício de 2015, a contabilidade da empresa Pau Brasil S.A. 
apresentava os seguintes saldos em reais:

Compras de mercadorias R$ 17.000,00
Despesas financeiras R$ 240,00
Devolução de compras R$ 400,00
Estoque final R$ 3.600,00
Fretes sobre compras R$ 100,00
Seguros sobre compras R$ 40,00
Despesas com propaganda R$ 820,00
Despesas com aluguéis R$ 1.860,00
Estoque inicial R$ 5.000,00
Resultado positivo na equivalência patrimonial R$ 800,00
Vendas de mercadorias R$ 24.000,00

Com base exclusivamente nos saldos apresentados acima e desconsiderando a incidência de 
tributos, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o Resultado Líquido do Período da empresa 
Pau Brasil S.A., ao final do exercício de 2015, foram, respectivamente:

A) R$ 18.000,00 e R$ 3.600,00.
B) R$ 18.140,00 e R$ 3.740,00.
C) R$ 18.460,00 e R$ 3.740,00.
D) R$ 18.140,00 e R$ 3.880,00.
E) R$ 17.860,00 e R$ 2.940,00.

36a QUESTÃO. De acordo com a Lei n° 6.404/1976, no Balanço Patrimonial, as contas do Ativo 
serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nelas registrados e serão 
classificadas nos seguintes grupos:

A) Ativo circulante, Ativo realizável a longo prazo, Investimentos, Ativo imobilizado, e Intangível.
B) Ativo circulante, Ativo realizável a longo prazo, Ativo permanente, dividido em Investimentos, 

Ativo Imobilizado e Ativo Diferido.
C) Ativo circulante e Ativo não circulante, composto por Ativo realizável a longo prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Intangível.
D) Ativo circulante, Ativo realizável a longo prazo, Investimentos, Ativo imobilizado, e Ativo diferido.
E) Ativo circulante e Ativo não circulante, composto por Ativo realizável a longo prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Diferido.

37a QUESTÃO. A empresa Rio Madeira S.A. apresentou, no exercício de 2014, em sua 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), uma variação positiva no saldo de caixa e equivalentes a 
caixa no valor de R$ 9.000,00. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 
R$ 36.000,00 e que o caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de R$ 21.000,00, as 
atividades de investimento dessa empresa

A) consumiram um caixa de R$ 6.000,00.
B) consumiram um caixa de R$ 48.000,00.
C) geraram um caixa de R$ 6.000,00.
D) geraram um caixa de R$ 66.000,00.
E) consumiram um caixa de R$ 24.000,00.
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38a QUESTÃO. A Cia Anchieta S.A., ao final do exercício de 2015, apresentou as seguintes 
informações contábeis:

Dividendos a receber R$ 25.000,00
Seguros a vencer R$ 1.875,00
Duplicatas a receber R$ 16.580,00
Impostos a recolher R$ 1.200,00
Empréstimos a diretores da companhia R$ 40.000,00
Perdas estimadas por créditos de liquidação duvidosa R$ 500,00

Com base, exclusivamente, nos saldos parciais apresentados acima e de acordo com a legislação
societária vigente, o total do Ativo Circulante da Cia Anchieta S.A., ao final do exercício de 2015, foi

A) R$ 41.580,00.
B) R$ 42.955,00.
C) R$ 57.955,00.
D) R$ 16.080,00.
E) R$ 56.080,00.

39a QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, de acordo com o “Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro”:

I. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no 
Balanço Patrimonial são os Ativos, os Passivos e o Patrimônio Líquido.

II. Ativos são todos os bens e direitos de propriedade da empresa que são avaliáveis em dinheiro e 
que representam benefícios, presentes ou futuros, para a empresa.

III. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação 
se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos.

IV. O custo de gerar a informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de 
elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. O processo de elaboração e divulgação 
de relatório contábil-financeiro impõe custos e é importante que esses custos sejam justificados 
pelos benefícios gerados pela divulgação da informação.

V. De acordo com a premissa subjacente da Continuidade, as demonstrações contábeis 
normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade e que irá 
se manter em operação por um futuro previsível.

É CORRETO o que se afirma em

A) I, II, III e IV, apenas.
B) I, II e V, apenas.
C) I, III, IV e V, apenas
D) I, III e IV, apenas.
E) I, II e III, apenas.
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40a QUESTÃO. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) evidencia a 
movimentação de todas as contas do Patrimônio Líquido durante o período, inclusive a formação e a 
utilização das reservas de lucro e de capital. NÃO é uma movimentação apresentada na DMPL

A) a constituição das reservas de capital.
B) a distribuição de dividendos.
C) a aquisição de ações próprias.
D) o recebimento de dividendos.
E) a realização de reserva de contingência.

Leia as informações a seguir e responda às questões 41 e 42.

Uma empresa, cuja capacidade máxima de produção de um único produto é 10.000 unidades, 
produziu 7.500 unidades desse produto, porém, vendeu somente 5.000 unidades. Os dados 
relacionados às atividades da empresa são apresentados a seguir:

Preço de venda unitário R$ 500,00
Matéria-prima unitária R$ 100,00
Mão de obra direta unitária R$ 80,00
Custos gerais variáveis unitários R$ 50,00
Despesas de vendas variáveis R$ 30,00
Depreciação industrial no período R$ 100.000,00
Custo com mão de obra indireta no período R$ 200.000,00
Outros custos fixos incorridos no período R$ 300.000,00
Despesas operacionais no período R$ 720.000,00

41a QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, ao utilizar o método de custeio por 
absorção, sem considerar o estoque inicial e os impostos incidentes, o lucro operacional da empresa, 
ao final do período, é

A) R$ 60.000,00.
B) R$ 70.000,00.
C) R$ 80.000,00.
D) R$ 90.000,00.
E) R$ 100.000,00.

42a QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, ao utilizar o método de custeio por 
absorção, sem considerar o estoque inicial e os impostos incidentes, o valor do estoque final de 
produtos acabados da empresa, ao final do período, é

A) R$ 600.000,00
B) R$ 700.000,00
C) R$ 800.000,00
D) R$ 850.000,00
E) R$ 950.000,00
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43a QUESTÃO. Considere os seguintes dados, relativos à produção do mês de maio, de 
determinada empresa:

Custos incorridos no período R$ 80.000,00
Unidades produzidas no período 8.000
Unidades de produto em elaboração 4.000
Grau de acabamento 50%

Ao utilizar o método de custo médio de apuração e considerando a inexistência de estoques 
anteriores, o saldo da conta de estoques dos produtos em elaboração, ao final do mês de maio, é

A) R$ 13.000,00.
B) R$ 14.000,00.
C) R$ 15.000,00.
D) R$ 16.000,00.
E) R$ 17.000,00.

44a QUESTÃO. Considere a seguinte estrutura de custos de produção para o mês de abril de uma 
indústria de bebidas:

Dados da produção do mês de abril
Quantidade de garrafas produzidas 20.000
Custo de ingredientes (variável) R$ 20.000,00
Custos de embalagem (variável) R$ 40.000,00
Mão de obra (variável) R$ 80.000,00
Depreciação (fixo) R$ 10.000,00
Outros (fixos) R$ 30.000,00
TOTAL R$ 180.000,00

Ao aumentar a produção para 24.000 garrafas, em maio, o custo unitário para cada garrafa será

A) R$ 6,34.
B) R$ 7,48.
C) R$ 8,67.
D) R$ 9,12.
E) R$ 9,48.

45a QUESTÃO. Atualmente a empresa CIB produz e vende cinco milhões de unidades de canetas 
por ano, a R$ 0,50 por unidade. Os gastos fixos da empresa são de R$ 900.000,00 por ano e os 
gastos variáveis são de R$ 0,30 por unidade. Uma nova política de vendas prevê uma redução de R$ 
0,04 por unidade nos gastos variáveis e um aumento de 10% nos gastos fixos da empresa. Os 
pontos de equilíbrio da empresa, relativos à atual política de vendas e à nova política de vendas, são, 
respectivamente,

A) 4.500.000 canetas e 4.125.000 canetas.
B) 4.600.000 canetas e 4.000.000 canetas.
C) 4.700.000 canetas e 3.725.000 canetas.
D) 4.800.000 canetas e 4.500.000 canetas.
E) 5.000.000 canetas e 4.000.000 canetas.
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Considere as informações a seguir e responda às questões de 46 a 50.

Uma fábrica de churrasqueiras comercializa seu produto a R$ 1.200,00 por unidade e apresenta 
custos variáveis unitários de R$ 700,00 e custo total por unidade produzida de R$ 1.000,00. Foram 
produzidas e vendidas 100 unidades, o que corresponde à capacidade máxima de produção da 
fábrica.

46a QUESTÃO. O valor da margem de contribuição, quando a fábrica opera com sua capacidade 
máxima, é

A) R$ 10.000,00.
B) R$ 20.000,00.
C) R$ 30.000,00.
D) R$ 40.000,00.
E) R$ 50.000,00.

47a QUESTÃO. O ponto de equilíbrio em quantidade, quando a fábrica opera em sua capacidade 
máxima, é

A) 60 churrasqueiras.
B) 70 churrasqueiras.
C) 80 churrasqueiras.
D) 90 churrasqueiras.
E) 100 churrasqueiras.

48a QUESTÃO. A margem de segurança em quantidade, quando a fábrica opera em sua 
capacidade máxima, é

A) 10 churrasqueiras.
B) 20 churrasqueiras.
C) 30 churrasqueiras.
D) 40 churrasqueiras.
E) 50 churrasqueiras.

49a QUESTÃO. O grau de alavancagem operacional, quando a fábrica opera em sua capacidade 
máxima, é

A) 1,5.
B) 2,0.
C) 2,5.
D) 3,0.
E) 3,5.

50a QUESTÃO. O lucro operacional, quando a fábrica opera em sua capacidade máxima, é

A) R$ 10.000,00.
B) R$ 20.000,00.
C) R$ 30.000,00.
D) R$ 40.000,00.
E) R$ 50.000,00.
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51a QUESTÃO. A receita e a despesa orçamentárias assumem, na Administração Pública, um 
papel relevante, pois representam o montante do qual o Estado se apropria da sociedade por 
intermédio da tributação e qual deve ser a sua contrapartida aos cidadãos por meio da geração de 
bens e serviços. Sobre as receitas orçamentárias na Administração Pública, é CORRETO afirmar:

A) As Receitas Correntes são arrecadadas durante o exercício financeiro, reduzem as 
disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos 
definidos nos programas e nas ações orçamentárias, com vistas a satisfazer finalidades 
públicas.

B) As Receitas Orçamentárias de Capital, diferentemente das receitas correntes, em geral, não 
provocam efeito sobre o patrimônio líquido.

C) As Receitas Correntes são provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da 
constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.

D) As Receitas de Capital são as receitas tributárias, as de contribuições, a patrimonial, a 
agropecuária, a industrial e a de serviços.

E) As Receitas de Operações Intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais 
entidades da Administração Pública que integram o orçamento fiscal e o orçamento da 
seguridade social do mesmo ente federativo; por isso, essas receitas representam novas 
entradas de recursos nos cofres públicos do ente.

52a QUESTÃO. Os Princípios Orçamentários, entre eles o Princípio da Universalidade, são regras 
norteadoras do orçamento público estabelecidas e disciplinadas por normas constitucionais, 
infraconstitucionais e pela doutrina. Esses princípios são válidos para os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. Sobre o Princípio da Universalidade 
Orçamentária, é CORRETO afirmar que esse

A) determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados -  União, estados, 
Distrito Federal e municípios -  com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos 
da mesma pessoa política.

B) delimita o exercício financeiro orçamentário, ou seja, o período de tempo ao qual a previsão das 
receitas e a fixação das despesas registradas na Lei Orçamentária Anual se referirão.

C) determina, conforme previsto no art. 6° da Lei n° 4.320/1964, que todas as receitas e despesas 
sejam registradas na Lei Orçamentária Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer 
deduções.

D) estabelece que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação da despesa, mas ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de 
crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

E) determina que a Lei Orçamentária Anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas 
e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público.
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53a QUESTÃO. A previsão de receitas orçamentárias é a etapa que antecede à fixação do 
montante de despesas que constarão nas leis de orçamento, além de ser a base para se estimar as 
necessidades de financiamento do governo. Essa previsão consta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e resulta de metodologias de projeção, observadas as disposições constantes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Sobre a previsão de receita orçamentária pública, é INCORRETO 
afirmar:

A) A previsão de receita orçamentária pública considera os efeitos das alterações da legislação.
B) A previsão de receita orçamentária pública considera a variação do índice de preços, do 

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
C) A previsão de receita orçamentária pública deve ser acompanhada de demonstrativo de sua 

evolução nos últimos cinco anos.
D) A previsão de receita orçamentária pública deve ser acompanhada da projeção para os dois 

anos seguintes àquele a que se referir.
E) A previsão de receita orçamentária pública deve ser acompanhada da metodologia de cálculo e 

das premissas utilizadas para essa metodologia.

54a QUESTÃO. A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro das 
receitas e despesas orçamentárias realizadas, de modo que atenda a todas as demandas de 
informações sobre a execução orçamentária. No setor público, a receita e a despesa orçamentária 
são executadas, no exercício financeiro,

A) pelo regime de caixa, sendo as receitas recebidas e as despesas legalmente pagas.
B) pelo regime misto, sendo as receitas recebidas e as despesas legalmente liquidadas.
C) pelo regime misto, sendo as receitas incorridas conforme seu fato gerador e as despesas 

legalmente empenhadas.
D) pelo regime misto, sendo as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas.
E) pelo regime misto, sendo as receitas arrecadadas e as despesas legalmente fixadas no 

orçamento.

55a QUESTÃO. A despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, 
na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada. Sobre as classificações da 
despesa orçamentária, é INCORRETO afirmar:

A) A classificação funcional busca identificar em que área de ação governamental a despesa será 
realizada e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
orçamentária.

B) Na classificação funcional, a função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das 
diversas áreas de atuação do setor público. A função quase sempre se relaciona com a missão 
institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que, na União, guarda 
relação com os respectivos Ministérios.

C) Na classificação por estrutura programática, o Programa é o instrumento de organização da 
atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização 
de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento 
de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

D) Na classificação por estrutura programática, a Atividade é um instrumento de programação 
utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que 
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço 
necessário à manutenção da ação do Governo.

E) A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: Categoria 
Econômica, Grupo de Natureza da Despesa e Elemento de Despesa. A natureza da despesa 
será complementada pela informação gerencial denominada Modalidade de Aplicação.
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56a QUESTÃO. O suprimento de fundos é um adiantamento de valores a um servidor para futura 
prestação de contas. Sobre suprimento de fundos, analise as seguintes afirmações:

I. Para que o recurso seja concedido ao suprido, é necessário que o processo seja submetido aos 
três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

II. O suprimento de fundos constitui despesa orçamentária, porém, não representa uma despesa 
pelo enfoque patrimonial, uma vez que, no momento da concessão, não ocorre redução no 
patrimônio líquido.

III. Segundo a Lei n° 4.320/1964, não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance ou a 
servidor que já tenha sido responsável por outro adiantamento anterior.

É CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas
E) I, II e III.

57a QUESTÃO.

São todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou 
canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos: 
processados (despesas já liquidadas); e não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

O texto acima descreve o conceito de

A) débitos de tesouraria.
B) dívida ativa.
C) restos a pagar.
D) serviços da dívida a pagar.
E) depósitos.

58a QUESTÃO.

"São conceituados como o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda 
Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em 
processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. É 
uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo.”

(BRASIL. Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP). 7 ed. Brasília, 2017, p. 311. Disponível em: 
<https://tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-fiscal/contabilidade-publica/manuais-de-contabilidade-publica>. Acesso 
em: 28 set. 2017)

O texto acima descreve o conceito de

A) débitos de tesouraria.
B) dívida ativa.
C) restos a pagar.
D) serviços da dívida a pagar.
E) depósitos.
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59a QUESTÃO. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) representa uma das 
maiores conquistas da contabilidade governamental, além de ser uma ferramenta para a 
consolidação das contas nacionais e um instrumento para a adoção das normas internacionais de 
contabilidade. NÃO é objetivo do PCASP

A) padronizar os registros contábeis das entidades do setor público.
B) distinguir os registros nos sistemas de informação patrimonial, orçamentária e de compensação.
C) permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir do nível mínimo estabelecido pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de modo que o PCASP possa ser adequado às 
peculiaridades de cada ente federativo.

D) permitir a consolidação nacional das contas públicas.
E) permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

60a QUESTÃO. O contador da Universidade Federal do Espírito Santo precisa calcular o valor dos 
Restos a Pagar referentes ao período 2016. Considere as seguintes informações:

Orçamento da despesa R$ 2.400,00
Despesa Corrente empenhada liquidada R$ 1.260,00
Despesa de Capital empenhada liquidada R$ 340,00
Despesa Corrente empenhada R$ 1.600,00
Despesa de Capital empenhada R$ 500,00
Despesa Corrente paga R$ 1.200,00
Despesa de Capital paga R$ 300,00

Com base nas informações acima, os valores a serem inscritos pelo contador em "Restos a pagar 
não processados” e em "Restos a pagar processados” são, respectivamente,

A) R$ 500,00 e R$ 100,00
B) R$ 200,00 e R$ 100,00
C) R$ 500,00 e R$ 200,00
D) R$ 400,00 e R$ 200,00
E) R$ 500,00 e R$ 260,00
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